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ZADEVA : OBRAVNAVA ODLOKA O JAVNI RAZSVETLJAVI V OBČINI 

                 SLOVENSKA BISTRICA –  PREDLOGE IN MNENJA POSREDUJEMO

Zveza :       360 -1 / 2012 -106-1036, 7.11.2012

V zvezi dopisa pod zvezo vam sporočamo, da je Svet KS Pohorski odred na svoji redni seji dne 27.11. 
2012  obravnaval  pripravljeni  Odlok o javni razsvetljavi v občini Slovenska Bistrica, ter soglasno sprejel 
sklep, da pripravljavcu predlaga, da se črta v 11. Členu,  v drugem odstavku (2) točka c)  regulacijsko 
obratovanje (izklop svetilke) v obdobju med 24.00 uro in 04. uro. 

Ob tej odločitvi smo spoštovali voljo oz. zahteve krajanov, ki prebivajo na območju KS Pohorski odred , 
vključno z vaškim jedrom Spodnja Ložnica,  ki so svoje zahteve posredovali tako pisno kot tudi 
telefonsko do predstavnikov Sveta KS.

Nadalje ugotavljamo, da sam Odlok ureja obligacijsko razmerje med lastnikom, koncesionarjem in 
upravljavcem. Ključni dokument, do katerega se je potrebno opredeliti je Tehnični pravilnik, 7. člen 3. 
odstavek, ki bo urejal tehnične normative za samo upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave, ter 
cestne signalizacije na območju občine Slovenska Bistrica.



Pozdravljamo ureditev digitalnega katastra, ki nam nazorno prikazuje ureditev javne razsvetljave na 
območju občine Slovenska Bistrica.

Ob tem pa se ugotavlja, da so na območju KS Pohorski odred mestne ulice, ki še sploh niso urejene z 
javno razsvetljavo, kot  so: 

-Osojna ulica, del Jenkove ulice, Stanetova ulica, Vodovnikova ulica, Aljaževa ulica, Prežihova ulica 
(Ulica Moše Pijade v katastru), del Partizanske od križišča Slomškove ulice do križišča z Ul. Ob 
stadionu, v navedenih križiščih so tudi označeni prehodi za pešce, ki niso osvetljeni v nočnem času, oz. 
na tem delu sploh ni javne razsvetljave, del Gregorčičeve, Kettejeva ulica,Vrtnarska ulica, Ul. Slave 
Klavore, nedokončana Špindlerjeva ulica, v Zafošt, povezovalna Vodovnikova  do ulico v Črnec in ne 
nazadnje Ljubljanska ulica- magistralna cesta od krožišča pri Hoferju do vključno do križišča z Aljaževo 
ulico, kljub temu da je ta predel urejen s kolesarsko stezo in hodnikom za pešce.

Svet KS Pohorski odred po pregledu samega katastra ugotavlja, na podlagi zgoraj navedenih mestnih 
ulic, da se sama infrastruktura ni izvajala načrtno in celovito, da bi krajani imeli tudi s tega področja 
enake pogoje bivanja v lokalnem okolju.

V tej zvezi se predlaga, da se ob pripravi samega Tehničnega pravilnika upošteva tudi izgradnja oz. 
dokončanje javne razsvetljave za navedene ulice, ki naj bodo tudi časovno definirane.

V zvezi pripravljenega Odloka smo pregledali in preučili tako samo Uredbo o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaženja okolja Ur. list RS štev. 81/2007 z dne 7.9.2007, Priporočila SDR –
razsvetljava in signalizacija za promet  PR5/2 – 2000, ZVCP-1(UPB5), Zakon o javnih cestah, Pravilnik 
o projektiranju cest in  Projekt MEDCLIMA - CLIMATE ALLIANCE FOR MEDITERRANEAN CITIES, h 
kateremu je pristopila tudi občina Slovenska Bistrica, za kar je tudi prejela določena  sredstva iz 
programa  LIFE-ENVIRONMENT.

V nobenem dokumentu nismo zasledili podlage za izklop javne razsvetljave v nočnem času. Uredba  o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanje okolja, Ur. l. RS št. 81/2007 v svojem četrtem členu 
opredeljuje osvetljevanje z okolju prijaznimi svetili, v petem členu pa opredeljuje ciljne vrednosti za 
razsvetljavo cest in javnih površin, ne nalaga pa izklopa javne razsvetljave v nočnem času.

Glede na zapisano, tudi v spremnem dopisu pripravljavca Odloka nismo zasledili dosedanje ocene letne 
porabe elektrike vseh svetilk, ki so na območju  občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in 
razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, niti  izračuna na prebivalca s stalnim ali začasnim 
prebivališčem v tej občini,  ki po Uredbi ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh. Prav tako nismo 
zasledili morebitnega prihranka tokovne porabe za obdobje v letu 2011, kjer se je kljub zamenjavi svetil 
v skladu z Uredbo, na območju občine v nočnem času izklapljala javna razsvetljava. Pričakujemo, da 
ste  za leto 2011 opravili  obratovalni monitoring, ter da bomo o rezultatih pisno obveščeni.

Svet KS je tudi seznanjen, da občina Slovenska Bistrica pripravlja projekt »VAROVANA SOSESKA«, 
kjer oris tega območja  po nam znanih podatkih zajema skoraj celotni mestni del same KS Pohorski 
odred, kar tudi pozdravljamo. Je pa to še dodaten argument, ki kaže na to, da se ne moremo strinjati na 
predvideno regulacijsko obratovanje ( izklop svetil) v nočnem času, to je med 24.00 in 04.00 uro.



Spoštovani.

Če povzamemo vse zapisano, predlagamo pripravljavcu, koncesionarju,upravljavcu in ne nazadnje tudi 
občini, da naše pripombe preuči, odgovorno pristopi k rešitvi, ki bo omogočala tako polno obratovanje 
kot tudi redukcijsko obratovanje, kar bo omogočalo enako obravnavo in odnos lokalne skupnosti do
krajanov Pohorski odred.

Redukcijsko obratovanje pa ne razumemo kot izklapljanje javne razsvetljave, tako  kot je tudi zapisano v 
sami pripravi Odloka, temveč zniževanje svetilnosti na minimum, ki zagotavlja varnost pešcem in 
splošno varnost  krajanov. Svetilnost tako v nočnem času od mraka do 24:00 do 4:00 ter od 4:00 do 
svita pa mora opredeljevati Tehnični pravilnik, kot tudi postopke in metode merjenja.

Naprošamo vas, da nas o vaših ugotovitvah na naše predloge pisno obvestite, saj si želimo kot Svet KS
aktivno sodelovati pri pripravi tako Odloka, kot tudi Tehničnega pravilnika, ki naj bo pripravljen v skladu 
s pozitivno zakonodajo, posluhom do krajanov in tako, da bo v zadovoljstvo vseh uporabnikov. 

Lepo pozdravljeni.

Predsednik sveta KS
Ludvik Repolusk, višji upr.del.


